
Composició i equilibri



Com organitzem els elements 
de què disposem?



1era Part:

Utilitzant el total del full, dibuixa una casa, els arbres, la 
carretera, la teva família...de manera lliure, pots incorporar 
tots els elements que vulguis!!, pots pintar-ho.
(10 min.)



2na Part:

Darrere el full, fes una redacció descrivint la casa i tots els 
elements que hi apareixen, com és la casa: acollidora, 
solitària, neta, plena de mobles, espaiosa, molt petita? Per 
què has fet una xemeneia, per què has fet un sol gran o 
petit, per què has dibuixat l'arbre a la dreta o a l'esquerra, 
com és aquest arbre? Per què has fet herba? Com és el 
camí, ample, estret, recte, amb corbes? … (5 min.)





• Observeu la distància dels elements com 
un factor de la composició. És equilibrat, o 
hi ha una part del full que pesa més?



Tapa un element i mira quin efecte té  envers 
la composició. Perd l'equilibri?



• “Al parecer, los niños comienzan con un sentido 
de la composición casi perfecto, sentido que 
suelen perder durante la adolescencia y que 
sólo recuperan mediante un laborioso estudio. 
Yo creo que el motivo podría ser que los niños 
mayores concentran sus percepciones en 
objetos distintos que existen en un espacio 
indiferenciado, mientras que los niños pequeños 
construyen un mundo conceptual independiente 
limitado por los bordes del papel. Sin embrgo, 
para los niños mayores los bordes del papel 
parecen ser pràcticmente inexistentes, igual 
como son inexistentes en el espacio abierto y 
real.” Betty Edwards. Dibujar con el lado derecho del cerebro, pag. 85



2NA part



Anàlisis del dibuix de la casa
(l'emoció i l'inconscient surt quan dibuixem per explicar-nos, 

per adonar-nos d'aspectes de nosaltres mateixos)

PORTA (accés a l'habitatge: entrada a l'estat vital, contacte amb el món 
exterior)

- porta petita i tancada: introvertits

- porta molt gran: depenent

- porta oberta: extravertits

- porta lateral: fugida

- portes discretes: selectius

FINESTRES (els ulls de la casa)

- no finestres: no afronta la realitat

- finestres tancades: introvertits

- finestres petites a les habitacions, menjadors: no gaire social

- finestres obertes: obertura exterior

- finestres molt ornamentades: viu l'habitació com una presó



 MURS I SOSTRE (els límits del jo)

- simple o dues vessants: realista i connectat amb l'ambient

- sostres molt grans: idealistes, no contacte amb la realitat

- sense sostre: no gaire creatiu

- moltes teules: sobre defensiu

XEMENEIA (l'ambient de dins de casa)

- molt de fum!!: no s'hi viu gaire a gust

- xemeneia molt petita: necessita més escalfor de família

- xemeneia molt gran: li agrada molt cridar l'atenció

PARETS (fortalesa del jo)

- igual que el sostre “equilibrat el dibuix”: ok

- parets altes: necessitat d'expandir-se i créixer

- parets molt i molt altes: recerca fantasia i fugida de la realitat

- parets baixes: insegur



CAMÍ: (accés a la persona)

- molt llarg: accessibilitat minvada

- al principi molt ample, i després estret: actitud amistosa, però és solitari

- recte: obert i fa amics fàcilment

- moltes corbes: és difícil de fer amics

.

.

.



Ordre



Vertical / Horitzontal



Estàtica / Dinàmica



Pes visual

+ a dalt

+ a la dreta

color, grandària, to



Equilibri
(eix de simetria, simetria axial,  simetria central)



Ritme (moviment amb repetició 
d'elements)



Proporció
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